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Het schadevrij monteren van breed,
plat schoeisel op groot formaat vel-
gen, was tot voor kort de grootste
uitdaging in de bandenwerkplaats.
Maar de komende jaren kan de
bandenspecialist z’n borst pas echt
nat maken. Het onderstel van de
auto ‘elektroniseert’ namelijk in
hoog tempo. ABS is al standaard,
en ESP en bandenspanningbewa-
king worden binnenkort ook ver-
plichte uitrusting. Het heeft grote
gevolgen voor de bandenwissel, het
uitlijnen, de remservice en het
klein-onderhoud. Werkplaatsen
die niet kunnen communiceren
met al deze elektronica, gaan markt
verliezen omdat ze geen volwaar-
dige wielservice kunnen bieden die
hoort bij de moderne auto.

Uitlijnen ‘nieuwe stijl’
Bent u niet overtuigd? Laten we
eens wat praktische voorbeelden
doornemen.
Een auto staat op de uitlijnbrug en
is voorzien van een elektrische par-
keerrem en ESP. ‘Nou en’, zult u
denken, we gaan toch alleen uitlij-
nen? Fout, het eerste probleem
doet zich al voor bij het uitslinge-
ren. Dat lukt niet bij de achterwie-
len omdat de automatische par-
keerrem de wielen op de rem
houdt. Met de diagnosetester moet
de elektrische parkeerrem eerst
worden ‘vrijgezet’. Daarna kan het

Banden monteren kan iedereen, maar professionele wielservice aanbieden wordt een

vak apart. Ventielsensoren testen, stuurhoeksensor kalibreren, TPMS-systeem pro-

grammeren, elektrische parkeerrem vrijzetten… Het wordt in de bandenwerkplaats

volstrekt normaal. Met welke elektronica krijgt het bandenbedrijf te maken en welke

service-apparatuur is daarbij behulpzaam? AMT wijst de weg.

Bandenspecialist kan niet zonder diagnosetester

Elektronica maakt
bandenvak complexer

Banden

uitlijnen beginnen, waarbij het
soms noodzakelijk is via de diagno-
setester de wagenhoogte in te stel-
len (bij luchtvering) en soms moet
zelfs een ‘hefbrugmodus’ worden
ingesteld.
Na de uitlijnbeurt blijft de elektro-

nica parten spelen. De auto heeft
namelijk ESP en dus een stuur-
hoeksensor. Het elektronische sta-
biliteitssysteem moet immers we-
ten in welke richting de bestuur-
der wenst te gaan, dus onder welke
hoek het stuurwiel staat. Met de

diagnosetester wordt de stuur-
hoeksensor gecontroleerd en zono-
dig gekalibreerd bij rechtuitstand
van de wielen. Gebeurt dit niet,
dan is de kans aanwezig dat de
stuurhoeksensor bij rechtuitrijden
geen nul graden doorgeeft, maar

Het is misschien nog wat vreemd:
een bandenmonteur met een diag-
nosetester in de hand. Wen er maar
vast aan, want bij professionele
wielservice krijg je steeds meer te
maken met elektronica.
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Meer weten over banden en wielservice?
Zoekt u leveranciers van banden, velgen of wielservice-appara-
tuur? Ga dan naar www.AMT.nl/banden waar AMT u de weg
wijst. U vindt er ook antwoorden op technische vragen over auto-
banden en andere wetenswaardigheden over banden, spanning-
bewaking, bandmontage en uitlijnen.

▲

‘denkt’ dat de bestuurder instuurt.
Het resultaat is een niet goed func-
tionerend ESP. Maar ook de elek-
tronische (variabele) stuurbekrach-
tiging kan van slag raken, omdat
deze geen juiste rechtuitstand door
krijgt en daardoor anders reageert
bij het naar links respectievelijk
rechts sturen.

Bewaking bandenspanning
Ook bandenbedrijven die niet uit-
lijnen, krijgen te maken met elek-
tronica. Het meest aansprekende
voorbeeld zijn de controlesystemen
voor de bandenspanning. Je mag
als automobilist verwachten dat de
bandenspecialist in staat is de ven-
tielsensoren op juiste werking te
testen, het TPMS-systeem (banden-
spanningbewaking) kan inregelen,
en een eventuele foutcode kan re-
setten. Dat lukt allemaal niet zon-
der testapparatuur.
U komt in de markt diverse ‘EOBD-
testers’ tegen en ook TPMS-appara-
ten. Wat is het verschil? Een EOBD-
diagnosetester (we spreken hier
overigens liever van een elektroni-
sche werkplaatsassistent) wordt
aangesloten op de gestandaardi-
seerde EOBD-connector van de auto.
Vervolgens heeft deze toegang tot
de elektronische systemen van de
auto, inclusief het TPMS-systeem.
U kunt fouten opsporen, program-
meren, foutmeldingen resetten,
ventielsensoren toewijzen aan een
wielpositie, een andere banden-
maat vastleggen, en nog veel meer.
Maar via de EOBD-connector krijgt
u geen toegang tot de ventielsenso-
ren. Daar is veelal een apart TPMS-
apparaatje voor nodig (vaak TPMS-
activator genoemd), dat draadloos
kan communiceren met de ventiel-

sensor. Daarvoor wordt de sensor
eerst geactiveerd, waarna de uitge-
zonden data vertaald (gedecodeerd)
wordt naar de actuele meetwaarde.
Dat is de druk in bar en soms ook
de bandtemperatuur. Ook geeft
een TPMS-apparaat de resterende
levensduur van de sensorbatterij
aan en de sensorcode. Die laatste
heeft de EOBD-tester weer nodig
om de sensor toe te wijzen aan een
wielpositie.
Wist u trouwens dat de aanwezig-
heid van een TPMS-systeem niet al-
tijd zichtbaar is aan een speciaal
aluminium ventiel? Er zijn ook
ventielsensoren met een normaal
rubber ventiel en ook sensoren die
met een spanband om de velg ge-
monteerd zijn. Deze kunt u dus
niet van buitenaf herkennen. Het
TPMS-apparaatje kan u wel precies
vertellen wat zich onder het band-
rubber bevindt. Zorg in ieder geval
altijd voor grote voorzichtigheid
bij het afdrukken van de band op
de bandenwisselaar. Een kapotge-
drukte sensor levert een kosten-
post op van 35 tot wel 180 euro!
Het is ook verstandig om ventiel-
sensoren te testen vóór u de band
demonteert. Een defecte sensor
wordt dan meteen herkend. Vertel
het de klant meteen, zodat u niet
na de bandmontage het beschadi-
gen van een sensor verweten wordt.

Wielen wisselen
Met welke problematiek je gecon-
fronteerd wordt bij auto’s met ac-
tieve bandenspanningbewaking,
verschilt sterk per type systeem.
We onderscheiden de volgende
technische oplossingen:
●Systeem met één antenne
Hier pakt één antenne de signalen
van alle vier de sensoren op. Het
systeem is ooit geleerd welke sen-
sor bij welke wielpositie hoort. On-
derling wielen wisselen is hier uit
den boze. Gebeurt het toch, dan

moeten de sensoren (dus de wielen)
met de diagnosetester opnieuw
aan een montagepositie worden
‘toegewezen’. Dit is ook nodig na
het vernieuwen van een sensor.

●Systeem met twee antennes
Dit systeem herkent voor/achter,
maar niet links/rechts. Hier mogen
wielen wel van voor naar achter
worden gewisseld, en omgekeerd,
maar nooit van links naar rechts
dus naar de andere zijde van de
auto. Gebeurt dit wel, dan is we-
derom de hulp van een diagnose-
tester nodig.

Een ‘EOBD-tester’ zoals deze Profiler
500 van Rema Tip Top, verschaft toe-
gang tot het TPMS-systeem en andere
elektronica waar het bandenbedrijf
mee moet kunnen communiceren.

Via de EOBD-connector van de auto
krijgt u geen toegang tot de banden-
druksensoren in het wiel. Daarvoor is

de hulp nodig van een apart appa-
raatje, vaak TPMS-activator genoemd.

Met een TPMS-activator, zoals deze
Profiler TPMS van Rema Tip Top, kunt 
u ventielsensoren activeren, de ‘meet-
waarde’ uitlezen, de batterij checken
en de sensorcode achterhalen.

Een uitlijnbeurt is niet compleet zon-
der controle en eventueel kalibreren
van de stuurhoeksensor, die elke auto
met ESP bezit. Daar is een diagnose-
tester voor nodig.
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●Systeem met vier antennes
Dit systeem herkent de positie van
elk afzonderlijk wiel. Er mag dus
ongestraft gewisseld worden.
Wie het zekere voor het onzekere
neemt, houdt elk wiel op dezelfde
positie. Daarmee zijn veel proble-
men te voorkomen. Markeren met
krijt dus, of de ventielen merken!
Wordt er toch gewisseld bij een
systeem met één of twee antennes,
dan is de hulp nodig van de diag-
nosetester om de sensoren toe te
wijzen aan de montagepositie.
Daarvoor moet vaak de sensorcode
worden ingevoerd. Die staat op de
sensor, en is dus pas zichtbaar wan-
neer de band wordt gedemonteerd.
Met een TPMS-activator kan de
sensorcode soms van buitenaf wor-
den ‘uitgelezen’.
Raakt het TPMS-systeem door wel-
ke oorzaak dan ook van slag, dan
helpt de diagnosetester bij de fout-
opsporing en het wissen van de
foutcode (nodig voor het uitscha-
kelen van het storingslampje). Ook
bij het wisselen van winterset naar
zomerset biedt de diagnosetester
uitkomst, als beide sets zijn voor-
zien van eigen sensoren.

Passieve systemen
Behalve de actieve TPMS-systemen,
met ventielsensoren of velgsenso-
ren, maakt ook het passieve of in-
directe controlesysteem opgang.
Hier worden de ABS-sensoren ge-
bruikt om een afwijkende banden-
spanning te signaleren. Bij onder-
spanning neemt immers de afrol-
omtrek van het wiel af, waardoor
dit wiel over een bepaalde rij-af-
stand vaker ronddraait. Dit merkt
het systeem op en waarschuwt de
bestuurder.
Het passieve bewakingssysteem
moet bekend worden gemaakt met
een juiste uitgangssituatie, dus alle
wielen op de aanbevolen spanning.
Dit noemen we initialiseren. Het is
nodig na elk correctie van de ban-
denspanning, na het wisselen van
wielen (zomer-/winterset of plaat-
sing reservewiel) en soms ook na
het aan- of afkoppelen van een aan-
hangwagen.
In een enkel geval is voor het ini-
tialiseren een diagnosetester nodig,
maar veelal kan het met een hand-

matige procedure die beschreven
staat in de handleiding van de
auto. De klant kan dit dus zelf
doen, maar het moet natuurlijk
een vanzelfsprekende service van
het bandenbedrijf zijn dat de auto
zonder knipperend controlelampje
de werkplaats uitrijdt.
Maar hoe weet u of de auto met
passieve bandenspanningbewaking
is uitgerust (wielen hebben immers
een normaal ventiel)? En als dit het
geval is, volgens welke procedure
moet u het systeem initialiseren?
Het is natuurlijk erg efficiënt wan-
neer de diagnosetester u dit alle-
maal vertelt.

Klein onderhoud
Veel bandenbedrijven beperken
zich niet tot banden en wielen,
maar doen ook eenvoudige onder-
houdsactiviteiten. Voorbeelden
zijn remmenservice, APK, uitlaten,
accu’s, airco, oliewissel, schokdem-
pers en zo meer. De bandenwerk-
plaats ‘brandt’ zich liever niet aan
complexer onderhoud, zoals diag-
nosestellen. Toch zal men niet ont-
komen aan de aanschaf van een 
diagnosetester. De volgende voor-
beelden illustreren dit:
Steeds meer auto’s attenderen de
bestuurder op naderend onder-
houd. Bij een oliewissel zal men de
service-intervalmelding moeten re-
setten en opnieuw instellen. Soms
kan dat handmatig, maar vaak is
daar een tester voor nodig.
Over de elektrische/elektronische
parkeerrem hebben we het al ge-
had en deze speelt ook parten bij
het vernieuwen van de remblok-
ken achter. De remblokken moe-
ten worden vrijgezet. Daar is een
elektronische hulp voor nodig, die
een signaal instuurt.
Ook de stuurhoeksensor kwam al
aan de orde. Deze geeft ook infor-
matie door aan het stuurapparaat
van de bochtverlichting, maar bij-
voorbeeld ook aan andere innove-
rende rijassistenten zoals de ‘lane
assist’.
Bij alles wat vroeger puur mecha-
nisch was, krijg je vroeg of laat te
maken met elektronica die je moet
kunnen controleren en program-
meren. Zelfs een nieuwe lamp moet
soms ‘aangemeld’ worden aan de

boordelektronica, evenals een trek-
haak na montage. En voor correcte
hoogteregeling van de xenonver-
lichting is de diagnosetester nodig
om de basisinstelling te program-
meren. Veelal gebeurt dit allemaal
via het CAN-netwerk van de auto,
waar de diagnosetester dus toegang
toe moet krijgen.

Hoe te kiezen?
Het is duidelijk dat geen enkele
bandenwerkplaats ontkomt aan de
aanschaf van een ‘elektronische
werkplaatsassistent’. Wat deze pre-
cies moet kunnen, hangt af van de
activiteiten in de werkplaats. TPMS
zal altijd een issue zijn. Wie ook
uitlijnt, krijgt te maken met stuur-
hoeksensoren en de elektronische
handrem. Met een eenvoudige
EOBD-diagnosetester, eventueel
aangevuld met een TPMS-apparaat-
je voor de ventielsensoren, kom je
dan een heel eind. Bandenbedrij-
ven die ook klein onderhoud doen,
hebben behoefte aan een EOBD-
tester met meer functies, zoals eer-
der toegelicht. Maak hierbij niet de
fout om een te complex testappa-
raat aan te schaffen, want dat be-
landt al snel in de kast. Aan func-
ties als een multimeter, scoop en

weergave van live data heeft het
bandenbedrijf doorgaans geen be-
hoefte.
Het belangrijkste is om u goed te
verdiepen in de eigen werkplaats-
praktijk. Met welke elektronica
krijgt u te maken, dus wat moet de
tester wel en niet kunnen? Betrek
hier vooral de monteurs bij. Maak
een lijstje van de wensen.
Vooral onder EOBD-diagnosetesters

Ventielen met sensor moeten met gro-
te voorzichtigheid worden vastgezet.
Gebruik bij voorkeur een momentsleu-
teltje. Deze Profiler TPMS geeft het
voorgeschreven koppel aan.

Heeft de auto een automatische, elek-
trische parkeerrem, dan moet deze
worden vrijgezet voor het uitslinge-
ren van de achterwielen bij het uitlij-
nen, en bij remservice. Daar is weer
een elektronisch hulpapparaat voor
nodig, dat een signaal in kan sturen.

Denk niet dat ‘klein onderhoud’ zon-
der diagnosetester kan. Steeds meer
auto’s hebben een service-indicator.
Die moet u na een oliewissel reset-

ten en soms opnieuw instellen. Soms
kan dat handmatig, maar vaak is de

diagnosetester nodig.

Banden
Thema

De aanwezigheid van een banden-
spanningsensor herkent u niet altijd
aan een aluminium ventiel. Hier een
versie met rubberen ventiel, niet te
onderscheiden van een normaal ven-
tiel. Wees dus altijd alert!
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Rema Tip Top: Profiler 500 en TPMS
Wielservice is het specialisme van
Rema Tip Top. De elektronische
werkplaatsassistenten die het be-
drijf levert, zijn dan ook volledig
toegespitst op het bandenbedrijf.
Voor het controleren van de ven-
tielsensoren is er de Profiler TPMS
(805 euro). Het apparaatje acti-
veert de bandenspanningsensor,
laat de actuele meetwaarde zien
(druk en temperatuur), geeft de
conditie van de sensorbatterij aan
en achterhaalt de (bestel)code
van de sensor. Hij vertelt ook met
welk moment de ventielsensor

vastgezet moet worden en kan
de positie van de sensoren op de
auto opslaan. De Profiler TPMS
heeft een print-uitgang om de
sensorposities uit te kunnen prin-
ten. Handig om te bewaren bij de
zomer- cq winterbandenset. De
Profiler TPMS is dus veel meer dan
een simpele activator, en beschikt
over een interne database. Ook
wanneer u twijfelt of het wiel
wel of niet met een sensor is uit-
gerust, kan de Profiler TPMS u dat
precies vertellen zonder dat u de
band van de velg hoeft te halen.
Tot zover de controle van de ven-
tielsensoren. Rema Tip Top levert
daarnaast de Profiler 500, een
praktische EOBD-tester voor het
bandenbedrijf. Met de Profiler
500 wijst u sensoren toe aan een
wielpositie, programmeert u
TPMS-systemen, leest en wist u
foutcodes, ontlast u de elektri-
sche parkeerrem, en kalibreert u
de stuurhoeksensor. Maar ook in
de bandenwerkplaats waar klein
onderhoud plaatsvindt, bewijst
de Profiler 500 goede dienst. Hij
kan de service interval resetten,
de hoogteregeling van de xenon-
verlichting instellen, de banden-
maat vastleggen, en nog veel
meer. Erg handig: de Profiler 500

laat zien waar de EOBD-connec-
tor zich in de auto bevindt. Hij
kost 2.995 euro, is erg gemakke-
lijk te bedienen, en via internet
gemakkelijk te updaten (330
euro/jaar). In combinatie met het
platinum-softwarepakket groeit
de Profiler 500 uit tot een all-
round diagnosetester voor de
universele werkplaats. ●

Rema Tip Top

☎ (026) 750 83 83

www.rema-tiptop.nl

bestaat grote diversiteit in presta-
ties. Gestandaardiseerde EOBD-in-
formatie geeft elke tester, maar
wanneer het om merkspecifieke
informatie gaat zijn de verschillen
groot. Verdiep u daarom goed in de
‘dekking’ van de tester. Welke mer-
ken, modellen, bouwjaren, en voer-
tuigsystemen kan de diagnosetes-
ter aan?
Leveranciers doen u vaak gouden
beloften over op komst zijnde soft-
ware-uitbreidingen en updates. Erg
belangrijk, want ook nieuwe auto-
modellen rijden de bandenwerk-
plaats binnen. Probeer deze belof-
ten hard te maken. Met welke re-
gelmaat komen updates uit en, ze-
ker zo belangrijk, wat kost de soft-
ware inclusief updates? Nog een as-
pect: hoe zet u de nieuwe software
op de tester? Is dit mogelijk via in-
ternet? Het moet vooral zo ge-
bruiksvriendelijk mogelijk zijn.
Tijdens het werken met de diagno-
setester komt u met regelmaat
voor problemen te staan. U krijgt
de communicatie met de auto niet
op gang, weet niet welke handelin-
gen u uit moet voeren, of loopt
tegen een software-hiaat aan. Dan
is de ondersteuning van de leveran-
cier van grote waarde. Kunt u di-
rect een helpdesk bellen, of moet u
geduldig afwachten tot u een ant-
woord op uw vraag krijgt?

Wegwijs in het aanbod
We hopen u een beetje wegwijs te
hebben gemaakt in de elektronica-
problematiek van het bandenbe-
drijf. AMT vroeg de bekende lever-
anciers van diagnosetesters, welke
tester zij adviseren voor de banden-
specialist. U maakt er in de diverse
kaders kennis mee.
De komende maanden gaan AMT
en Vereniging VACO, samen met
geselecteerde bandenbedrijven, en-
kele diagnosetesters aan de tand
voelen. Daarna berichten wij u
over de praktijkprestaties van deze
apparatuur en krijgt u een specifi-
catie-overzicht van alle testers voor
het bandenbedrijf. Het helpt u om
met nóg meer kennis van zaken
het bandenvak te moderniseren. ●

Auke Cupédo
Foto’s: Jan Lieftink 
(Met dank aan Ronden Banden, Doetinchem)

Hella: mega macs 42 met HGS Data
Recent zijn Hella en Gutmann
een joint venture gestart onder
de naam Hella Gutmann Soluti-
ons. Men levert de mega macs 
diagnosetesters, eventueel in
combinatie met HGS Data tech-
nische service-informatie. Er is
keuze uit de mega macs 42, 50 
en 55. Bandenbedrijven hebben
meer dan voldoende aan de ‘in-
stapper’, de mega macs 42. De
handheld diagnosetester leest en
wist foutcodes, communiceert
met de stuurhoeksensor, kan de
service-interval resetten, de elek-
trische parkeerrem vrijzetten, ba-
sisinstellingen uitvoeren en
parameters weergeven. Hij dekt
80% van het wagenpark en be-

schikt over een printfunctie. Voor
de mega macs 42 rekent Hella
2.680 euro, waar 888 euro bij
komt voor de jaarlijkse software-
licentie inclusief ondersteuning
door de Hella Technische Help-
desk. Wilt u ook gebruik maken
van HGS Data, dan komt er nog
eens 456 euro per jaar bij.
De mega macs 50 heeft diepgaan-
dere diagnosefuncties, inclusief
een 2-kanaals multimeter, wat
voor het reguliere bandenbedrijf
vermoedelijk te ver gaat. ●

Hella

☎ (030) 609 56 11

www.hella.nl

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 4



www.AMT.nl/bandenThema
Banden

Explora: Texa Axone Pad Direct

wordt bijgeleverd.
Het Delphi diagnosesysteem is
veel mans, maar de diagnosemo-
gelijkheden kunnen beperkt wor-
den wanneer daar behoefte aan
is. In overleg met het bandenbe-

drijf kunnen alleen
de functies worden
vrijgeschakeld waar
men behoefte aan
heeft. Zo blijft het
begrijpelijk voor de
bandenmonteur.
De DS100/150E weet
raad met TPMS-syste-
men, stuurhoeksen-
soren, ABS-systemen,
de elektronische
handrem, foutcodes
en zo meer. De ge-
vorderde gebruiker
kan uitgebreid com-
municeren met stuur-
apparaten, om ver-

meren, aanmelden van trekhaken,
inleren van ventielsensoren, het
kan allemaal. Daarnaast leest en
wist de Axone Direct foutcodes
en stelt uitgebreide diagnose. Het
is een gebruiksvriendelijke, schok-
bestendige EODB-tester die meer
kan dan waar het gemiddelde
bandenbedrijf behoefte aan heeft.

Tijdelijk biedt Explora hem aan
voor 3.500 euro netto, inclusief
dockingstation en 1 jaar soft-
warelicentie. Daarna kost de soft-
warelicentie jaarlijks 554 euro. ●

Explora

☎ (0318) 64 82 20

www.explora.nl

fijnd diagnose te stellen en pro-
grammeringen uit te voeren. ●

Automotive Academy

☎ (010) 850 28 62

www.automotiveacademy.nl

centie met helpdeskondersteu-
ning. Na het eerste jaar is de aan-
schaf van updates niet verplicht.
Met de Multi-Diag Mobile kunt u
problemen oplossen met directe
en indirecte TPMS-systemen, ven-
tielsensoren en wielmaten pro-
grammeren, stuurhoeksensoren
kalibreren, de hoogteregeling
van de verlichting instellen, de
elektronische handrem ontlasten,
service-intervallen resetten en
verder alle mogelijke diagnoses
en programmeringen uitvoeren

aan stuurapparaten. Met de Ex-
press Diag-functie wordt de com-
plete auto uitgelezen op aanwe-
zige foutcodes. Aan de tester kan
ook een technische database wor-
den gekoppeld.
Bandenbedrijven hebben aanvul-
lend de TPMS Valve Forcer nodig
(173 euro), voor het activeren van
ventielsensoren. ●

O.S.B.

☎ (0345) 68 16 43

www.osb-bv.nl

O.S.B.: Actia Multi-Diag Mobile
De diagnosetesters van het Franse
Actia, worden geleverd door O.S.B.
Men adviseert voor bandenbedrij-
ven de Actia Multi-Diag Mobile.
Dit is een tablet pc met 8” kleuren
touchscreen en Bluetooth-interfa-
ce. Hij is afgestemd op de univer-
sele onderhoudswerkplaats en
biedt dan ook meer mogelijkhe-
den dan waar het bandenbedrijf
behoefte aan heeft. De Multi-
Diag Mobile kost 3.775 euro. In
het eerste jaar komt daar 660 euro
bij voor de verplichte softwareli-

Explora importeert het diagnose-
programma van het populaire
merk Texa. Voor het bandenbe-
drijf raadt men de Axone Pad Di-
rect aan. Deze wordt rechtstreeks
aangesloten op de EOBD-connec-
tor van de auto en communiceert
met 85% van het wagenpark. Ser-
vice-interval resetten en program-

Automotive Academy: Delphi diagnose-interface
Voor de Delphi diagnosesystemen
kunt u bij Automotive Academy
terecht, die ook de ondersteuning
en training verzorgt. Bandenbe-
drijven worden bediend met de
DS100E en DS150E. Beide zijn di-

agnose-interfaces die draadloos
via Bluetooth communiceren met
respectievelijk een pda of lap-
top/pc. De interface kost inclusief
software en één jaar helpdesk
2.421 euro. Een Bluetooth-dongle
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zaamheden uitvoeren en diep-
gaander diagnose willen stellen
bij storingen, kunnen opteren
voor de KTS 340. Hiermee heeft u
direct toegang tot de ESI(tronic)
technische informatie, voor snel
‘troubleshooten’. De KTS 340
heeft ook een multimeterfunctie.
Voor het activeren van ventielsen-
soren levert Bosch een ventielacti-
vator. Deze brengt de ventiel-
sensor tot leven, waarna de KTS
diagnosetester de juiste sensor-
code ontvangt. ●

Robert Bosch

☎ (0032) 25 25 51 11

www.bosch.nl

Robert Bosch: 
KTS 200 en 340
Robert Bosch stond
aan de wieg van vele
elektronische syste-
men in de auto. De
fabrikant weet dan
ook alles over diag-
nose en elektroni-
caservice en beschikt
over verfijnde tech-
nische data. De ken-
nis van Robert Bosch
komt tot uiting in de
KTS-diagnosetesters.
Instapper is de KTS
200 EOBD-tester, die
zeer geschikt is voor
kleinere werkplaatsen en het
bandenbedrijf. Hij heeft een kin-
derlijk eenvoudige bediening en
is bestand tegen de ‘ruige’ werk-
plaatspraktijk. Voor de besturing
wordt het betrouwbare Linux
toegepast. TPMS-systemen pro-
grammeren, ventielsensoren toe-
wijzen, zomer/winterbandenset
instellen, ABS- en ESP-controle,
service interval reset, stuurhoek-
sensor kalibreren, foutcodes
lezen/wissen, hoogteregeling 
xenonverlichting instellen; er is
weinig dat de KTS 200 niet kan.
Een no-nonsense service-assistent!
De ‘Service View’-weergave geeft
snelle toegang tot servicerele-
vante functies. De 
handzame diagnose-
tester kost 2.750 euro,
inclusief een ééndaag-
se training. Robert
Bosch brengt vier keer
per jaar updates uit 
(550 euro per jaar),
waaronder de aller-
nieuwste voertuigen.
Bandenbedrijven die
ook onderhoudswerk-

AutoEquip voert het Globalpro
diagnoseprogramma, dat nu on-
der de naam BrainBee door het
leven gaat. Er is geen uitgeklede
tester voor bandenbedrijven be-
schikbaar. AutoEquip raadt de 

F-Box diagnose-interface aan, die
gekoppeld wordt aan een pc of
laptop. Daarmee zijn nagenoeg
alle elektronische systemen in de
auto toegankelijk, inclusief TPMS-
systemen, de elektrische parkeer-
rem en stuurhoeksensoren. De
diagnosemogelijkheden van de 
F-Box zijn voor het gemiddelde
bandenbedrijf wellicht een stap
te ver, of men moet behoorlijk
allround willen zijn in onderhoud.
Exclusief pc/laptop kost de F-Box
vanaf 1.900 euro, updates komen
per jaar op 500 euro. ●

AutoEquip

☎ (0049) 59 35 70 48 08

www.auto-equip.nl

Rijpma Equipment: 
Autocom CDP Pro

AutoEquip: F-Box
 diagnose-interface

Rijpma Equipment kan putten uit
een omvangrijk assortiment diag-
nose-apparatuur. Voor de banden-
werkplaats schuift men de Auto-
com CDP Pro naar voren. Deze 
diagnose-interface wordt aange-
sloten op de EOBD-connector van
de auto en communiceert draad-
loos via Bluetooth met een laptop
(niet in de prijs inbegrepen). Het
is een veelzijdig, allround testsys-
teem dat ook in universele werk-
plaatsen gebruikt wordt. Een
beetje overkill misschien voor het
bandenbedrijf, maar u grijpt dan
ook zelden mis. De CDP Pro kost
2.800 euro, jaarlijks komt er 690
euro bij voor ondersteuning en
updates.
De Autocom CDP Pro program-

meert bandenspanningsensoren,
opent en sluit de elektronische
handrem, kan de service-interval
resetten, kalibreert xenonverlich-
ting, meldt een aanhangwagen-
regelmodule aan en kalibreert
stuurhoeksensoren. Alles dus
waar de bandenwerkplaats be-
hoefte aan heeft. Behalve gestan-
daardiseerde EOBD-informatie
graaft de CDP Pro ook diep in
merkspecifieke informatie. Een
tester voor bandenbedrijven die
zich breed specialiseren.
Voor 165 euro levert Autocom
een activator voor de ventielsen-
soren. ●

Rijpma Equipment

☎ (050) 501 63 70

www.rijpmaequipment.nl
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Banden

Harrems: MaxScan-hulpjes
voor de bandenwerkplaats

verse signalen op, en helpt bij het
oplossen van sporadisch optre-
dende storingen. Ook de OE509
beschikt over een print-out-mo-
gelijkheid. Voor een actieprijs van
349 euro zeer interessant, zeker
voor bedrijven die de eerste elek-
tronische drempelvrees willen
overwinnen, zonder meteen diep
in de buidel te moeten tasten.

Prettig is bovendien dat de Max-
Scan-testers gratis(!) via internet
ge-update kunnen worden. Opti-
oneel is een abonnement af te
sluiten op de helpdesk van Auto-
motive Academy. ●

Harrems Tools

☎ (030) 265 03 21

www.harrems.nl

AA-Equipment: maatwerk in diagnose
AA-Equipment profileert zich als
het centrum voor diagnose-appa-
ratuur. De specialist biedt u
keuze uit een programma van
tientallen diagnosetesters. Vele
daarvan zijn afgestemd op de
universele onderhoudswerk-
plaats. Maar ook voor minder
veeleisende gebruikers, zoals het
bandenbedrijf, is er flink wat
keus.

Interessant is de OmiTyre Plus
voor het programmeren van ven-
tielsensoren, zowel merkspecifiek
als universeel. Voor 649 euro
krijgt u twee apparaten: een ven-
tielsensor-activator en een pro-
grammeertool.
Voor bandenbedrijven die ook
klein onderhoud doen, biedt AA-
Equipment de Omiscan Fastcheck
en de Launch Autobook. De eer-

ste concentreert zich sterk op Eu-
ropese merken, terwijl de Launch
Autobook ook met Aziatische en
Amerikaanse modellen communi-
ceert. Beide diagnosetesters zijn
qua software eenvoudiger van
opzet dan de testers voor de uni-
versele onderhoudswerkplaats.
Dat volstaat voor het bandenbe-
drijf en maakt het niet nodeloos
ingewikkeld.
De Omiscan Fastcheck kost 1.250
euro en weet raad met de be-
langrijkste voertuigsystemen als
TPMS, ABS, remmen, airbags en
het motormanagement.
Ook de Launch Autobook heeft
een prijs van 1.250 euro. Hij leest
en wist foutcodes, geeft live data
weer en kan de service-interval
resetten.
Bandenbedrijven die allround
willen zijn in onderhoud en repa-
ratie, kunnen bij AA-Equipment
terecht voor diagnosetesters van
Autocom, Launch, Omitec, Re-
flex, CAP, en diverse merkspeci-

fieke testers. Met deze appara-
tuur kunt u ook stuurhoeksenso-
ren kalibreren, de elektrische
parkeerrem ontlasten, xenonver-
lichting afstellen en nog veel
meer. Afhankelijk van de werk-
plaatsactiviteiten geeft AA-Equi-
ment een gericht advies over de
beste diagnose-oplossing. ●

AA-Equipment

☎ (0492) 52 57 17

www.aa-equipment.nl

raten van Harrems Tools. Voor
het bandenbedrijf is er de Max-
Scan OETPMS. Hij kost slechts 179
euro en activeert bandenspan-
ningsensoren, decodeert de sen-
sordata en laat de meetwaarden
op een display zien. Zelfs een
print-out-functie is beschikbaar.
Simpel en doeltreffend. Dat kan
ook gezegd worden van de Max-
Scan OEEPB voor het openen en
sluiten van de remklauwen bij
auto’s met elektronische hand-
rem. Deze kost tijdelijk 149 euro.
Bandenbedrijven die ook klein
onderhoud doen, zijn goed af
met de MaxScan OE509
EOBD/OBDII-tester. Die leest en
wist foutcodes, en laat ook live
data en freeze frame data zien
op het grafische display. Tijdens
een proefrit slaat de OE509 di-

No nonsense en erg schappelijk
geprijsd: dat zijn de kenmerken
van de MaxScan diagnose-appa-
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Wie kent niet de bekende ‘scan-
ners’ van Snap-on. Het merk
heeft een rijke historie als het om
elektronicatesters gaat. Ook ou-
dere Snap-on scanners gaan
moeiteloos met de tijd mee,
dankzij regelmatige software-up-
dates.
Voor het bandenbedrijf adviseert
Snap-on de Solus Pro. De mo-
derne handheld EOBD-tester is
eenvoudig te bedienen en kan
tegen een stootje. U kunt er
TPMS-systemen mee programme-
ren, stuurhoeksensoren kalibre-
ren, de elektronische handrem
vrijschakelen, trekhaken aanmel-
den en nog veel meer. Ook het

bandenbedrijf dat zich op de on-
derhoudsmarkt begeeft heeft
aan de Solus Pro een bruikbare
werkplaatsassistent. Snap-on le-
vert desgewenst testers onder
private label met software ‘op
maat’, zodat de bandenmonteur
niet wordt afgeleid door zaken
waar geen behoefte aan is.
De Solus Pro kost 3.374 euro, in-
clusief helpdesk en internettrai-
ning. Halfjaarlijks komt een
software-update uit, die 499 euro
kost. Het is geen verplichting om
deze aan te schaffen, ook zonder
updates blijft de tester gewoon
werken. Gebruikers van de Snap-
on diagnosetesters worden on-

Amtech Equipment: 
Texa Axone Smart

Snap-on Tools

☎ (0251) 20 97 15

www.snapon.com/nl

Smeets: low 
budget 
testers

dersteund door het kundige Euro
Tech Center, dat ook praktische
gebruikersgroep-avonden ver-
zorgt. ●

Snap-on Tools: Solus Pro
handheld tester

Texa Axone Smart aan. Deze
handheld diagnosetester wordt
op de EOBD-connector aangeslo-
ten. De software is ietwat uitge-
kleed ten opzichte van de Axone
Direct, die bedoeld is voor de uni-
versele werkplaats. Daarom wordt
de bandenmonteur niet overladen
met functies die hij niet nodig
heeft. Toch leest en wist de Axone
Smart foutcodes, leert stuurappa-
raten in, stuurt actuatoren aan,
leest data en nog veel meer. Am-
tech verwacht een prijs van 2.900
euro.
Bandenbedrijven die zich breed
opstellen in onderhoud, zijn het
beste af met de Axone Direct, al-
dus Amtech. Deze kost 3.500 euro
inclusief een jaar software-abon-
nement en helpdeskondersteu-
ning. Na het eerste jaar bedragen
de updatekosten 554 euro per
jaar. De Axone Direct is uit te
breiden met een scoop en kan als
uitleesunit fungeren van de vier-
gas/roet-module van Texa. ●

Amtech

☎ (036) 536 92 86

www.amtechequipment.nl

Voor bandenbedrijven die zich
hoofdzakelijk richten op wielser-
vice, beveelt Texa-importeur Am-
tech Equipment de hagelnieuwe

Rocar-Tech importeert de Itali-
aanse BrainBee diagnose-appara-
tuur, waar de universele onder-
houdswerkplaats bijna alles mee
kan, inclusief kalibreren van de
stuurhoeksensor. Voor het ban-
denbedrijf heeft BrainBee geen
uitgeklede tester. Rocar-Tech le-
vert wel de TPMS Reader van
Mondolfo Ferro. Hij kost 698
euro. U kunt er snel en betrouw-
baar de ventielsensoren mee tes-
ten. Werken ze correct, welke
meetwaarde geven ze af, hoe
lang gaat de batterij nog mee,
met welk koppel moet het ven-
tiel worden vastgezet? De TPMS

Rocar-Tech: TPMS Reader

Reader vertelt het allemaal. ●

Rocar-Tech

☎ (074) 259 41 61

www.rocartech.nl

Smeets Solutions
biedt geen speci-
fieke diagnose-appa-
ratuur voor het ban-
denbedrijf. Wél
enkele scherp ge-
prijsde universele
testers, die goed van
pas kunnen komen.
Zoals de U05 EOBD-
tester, waarmee u
foutcodes leest en live data. Hij is
voorzien van Nederlandse tekst
en kost maar 159 euro. Ook han-
dig is de UAS02 (164 euro) voor
het resetten van servicemeldin-
gen en airbagsystemen. Soft-

ware-updates voor beide komen
jaarlijks beschikbaar. ●

Smeets Solutions

☎ (046) 435 07 40

www.diagnoseapparatuur.nl
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